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د. مرت�سى فرح علي وداعة الت�سعيف ووظ�ئفه ال�سرفية والنحوية والدللية

Abstract

This study aims to identifying 
the functions performed by doubling 
that resulting from an increase at 
the word origin. 

The study followed the descrip-
tive analytical approach. And the 
study examined the topic in terms 
of talking about the concept of Dou-
bling, its purpose then show its’ 
morphological and syntactic and se-
mantic functions.

The study reached to some 
findings, the most important of the 
morphological functions are: Merges, 
Generating, Dispensing, and chang-
ing the words system syllables, while 
the syntactic functions include: AL-
tadyah, Diversion, and AL-iamal. Also 
the semantic functions are: Exag-
gratedness, Consequence, Plunder-
ing and Removal, Abbreviation, the 
Proportion, Contrast, circumstantial, 
AL-muttawaa’ and Adoption.

Key words: Reduplication, Mor-
phology, and Grammar.

ملخ�ص البحث

جمملها  يف  الدرا�سة  هذه  تهدف 
ي�ؤديها  التي  ال�ظائف  على  ال�ق�ف  اإىل 
الت�سعيف الناجت عن زيادة يف اأ�سل الكلمة، 
ال��سفي  املنهج  الدرا�سة  اتبعت  وقد 
خالل  من  امل��س�ع  وتناولت  التحليلي، 
والغر�ض  الت�سعيف،  مفه�م  عن:  احلديث 
ال�سرفية،  ال�ظائف  على  ال�ق�ف  ثم  منه، 

والنح�ية، والداللية له.
العديد  اإىل  الدرا�سة  ت��سلت  وقد 
ال�سرفية  ال�ظائف  م�جزها:  النتائج،  من 
الت�ليد،  االإحلاق،  هي:  للت�سعيف 
املقطعي  النظام  وتغيري  اال�ستغناء، 
ت�سمل:  النح�ية  وال�ظائف  للكلمات، 
التعدية، التح�يل، واالإعمال، اأما ال�ظائف 
التكثري  اأبرزها:  الداللية فهي متعددة، ومن 
واالإزالة،  ال�سلب  ال�سريورة،  واملبالغة، 
اأو  للمفع�ل  الدعاء  الن�سبة،  االخت�سار، 
التكلف  املطاوعة،  الظرفية،  الت�ساد،  عليه، 

والطلب، واالتخاذ.
الداللية  ال�ظائف  ولتعدد  هذا، 
يف  مهًما  دوًرا  ال�سياق  يلعب  وتداخلها 

حتديد هذه ال�ظائف، والتفريق بينها.
الت�سعيف،  �لد�لة:  �لكلمات 

ال�سرف، النح�.
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مقدمة

احلمد هلل اأهل احلمد والثناء، وال�سالة وال�سالم على اأف�سح من نطق بال�ساد، 
واأنار الطريق للعباد، وعلى اآله و�سحبه، ومن تبعهم باإح�سان اإىل ي�م التناد، وبعد.

فيُعد الت�سعيف من امل��س�عات التي يتفرع تناولها من خالل م�ست�يات اللغة 
ي�ؤدي  الأنه  ذلك  والداليل؛  والنح�ي،  ال�سريف،  امل�ست�ى  �سيما  وال  املتعددة، 

وظائف وا�سحة من خالل هذه امل�ست�يات.
وقد يك�ن الت�سعيف من اأ�سل الكلمة، وقد يك�ن من الزيادات على اأ�سلها، 
والثاين ه� الذي تركز عليه هذه الدرا�سة، بحيث يك�ن ح�س�ا )عينا للكلمة( اأو 

ملحقا )الما للكلمة( من خالل العديد من ال�سيغ واالأوزان.
�ل�سرفية  ووظائفه  �لت�سعيف  عن�ان:  حتت  الدرا�سة  هذه  كانت  وعليه 

و�لنحوية و�لدللية.
�أهمية �لدر��سة: تنبع اأهمية هذه الدرا�سة من اأهمية امل��س�ع نف�سه؛ حيث 
ويف  والنح�ية،  ال�سرفية  امل�ؤلفات  يف  متفرقة  مباحث  يف  الت�سعيف  تناول  يتم 
اأو مبحث منفرد، هذا من جانب، ومن جانب اآخر  غالب الظن مل يُفرد له باب 
فاإن ال�ظائف التي ي�ؤديها الت�سعيف جديرة بال�ق�ف عليها؛ حيث مل يتم تناولها 

جمتمعة من قبل -على ح�سب علم الباحث.
ال�سرفية،  الت�سعيف  اإىل حتديد وظائف  الدرا�سة  تهدف  �لدر��سة:  �أهد�ف 
وجه  على  الداللية  ال�ظائف  حتديد  يف  ال�سياق  ودور  والداللية،  والنح�ية، 

اخل�س��ض.
التحليلي؛  ال��سفي  املنهج  اتباع  الدرا�سة  طبيعة  اقت�ست  �لدر��سة:  منهج 
املتعددة  وال�ظائف  منه،  والغر�ض  الت�سعيف،  مبفه�م  يتعلق  ما  ل��سف  وذلك 
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التي ي�ؤديها، بجانب التحليل لهذه ال�ظائف بغية ال��س�ل اإىل نتائج علمية.
ما  ومنها  اأ�سال،  يك�ن  ما  منها  الت�سعيف،  اأن�اع  تتعدد  �لدر��سة:  م�سكلة 
بناء  تغيري  يف  مهما  دوًرا  يلعب  الثاين  والن�ع  الكلمة،  اأ�سل  على  زيادة  يك�ن 
ات يف العديد من اجل�انب يتعلق بع�سها ببناء الكلمة  الكلمة الذي ترتتب عليه تغريرّ
ون�سيجها، وبع�سها برتكيب اجلمل، وبع�سها بداللة الكلمات قبل وبعد الت�سعيف، 

وعليه تتلخ�ض م�سكلة هذه الدرا�سة يف ال�س�ؤال التايل: 
�للغة  يف  و�لرت�كيب  �لأبنية  خالل  من  �لت�سعيف  يوؤديها  �لتي  �لوظائف  ما 

�لعربية؟
وهذا ال�س�ؤال ميكن تفريعه اإىل عدد من االأ�سئلة ت�ؤدي االإجابة عنها اإىل نتائج 

الدرا�سة، وهذه االأ�سئلة، هي: 
ما ال�ظائف ال�سرفية التي ي�ؤديها الت�سعيف من خالل تغري اأبنية ال�سيغ؟ -
ما ال�ظائف النح�ية املرتتبة على التغري ال�سريف يف اأبنية الكلمات؟ -
اأم  - الكلمة  عني  يف  �س�اء  الت�سعيف  على  ترتتب  التي  الداللية  ال�ظائف  ما 

المها؟
ما العامل االأ�سا�سي الذي ي�ؤدي اإىل التفريق بني ال�ظائف الداللية املتعددة؟ -

من  عدًدا  حتتها  تت�سمن  حماور  خم�سة  يف  الدرا�سة  تقع  �لدر��سة:  حماور 
امل��س�عات يف الغالب، وهذه املحاور، هي: 

مفه�م الت�سعيف. -
الغر�ض من الت�سعيف. -
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ال�ظائف ال�سرفية. -
ال�ظائف النح�ية. -
ال�ظائف الداللية. -

وهذه املحاور تت�سدرها مقدمة الدرا�سة التي تت�سمن االأهمية، واالأهداف، 
وم�سكلة الدرا�سة، ومنهجها، وحماورها، وتقف�ها خامتة تت�سمن اأهم النتائج التي 

ت��سلت اإليها الدرا�سة.
ال�سعف  اأ�سلني، هما))(:  مادة )�سعف( على  تدل  لغة  �لت�سعيف:  مفهوم 
خالف الق�ة، واأن يزاد ال�سيء مثله. وقد يدل على الزيادة باأكرث من مثل. قال 
اأكرث«))( ومنه  اأو  مثلني  اأ�سله فجعله  اإذا زاد على  ت�سعيًفا وه�  فه  اخلليل: »و�سعرّ
ق�له تعاىل:چ ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ))( اأي: ث�ابهم 
ف ال�سيء اأطبق بع�سه على بع�ض وثناه كاأنه �سعف«)5(. م�ساعف))(. وكذلك »�سعرّ
فته و�ساعفته، قال تعاىل:چ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    هذا، ويقال: �سعرّ
فته  �سعرّ واالأول:  ف)7(.  ي�سعرّ عمرو:  اأب�  وقراأ  ۈئچ)6(  ۆئ   ۆئ    ۇئ  
الزخم�سري:  قال  اأ�سعف.  يقال:  وكذلك  م�ساعفة.  �ساعفته  والثاين:  ت�سعيفا، 

فه و�ساعفه«)8( وهنا يقال: االإ�سعاف. »واأ�سعف له العطاء و�سعرّ
ه�  بع�ض  على  بع�سه  ال�سيء  واإطباق  الزيادة  مبعنى  الت�سعيف  ولعل  هذا، 

ابن فار�ض، مقايي�ض اللغة، ج)، �ض )6). مادة )�سعف(.   -(
اخلليل بن اأحمد)، العني، ج)، �ض8)، مادة )�سعف(.   -(

الروم: 9).   -(
ابن منظ�ر، ل�سان العرب، ج9، �ض)))، مادة )�سعف(.   -(

5-  املرجع نف�سه، �ض5)). 
االأحزاب: 0).   -6

ابن منظ�ر، ل�سان العرب، ج9، �ض5)) مادة )�سعف(، انظر: ابن اجلزري، الن�سر، ج)، �ض8)).   -7
الزخم�سري، اأ�سا�ض البالغة، �ض76)، مادة )�سعف(.   -8
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فه�:  العربية  م�ؤلفات  يف  ال�سائد  النطق  اأما  الدرا�سة،  هذه  مع  يتنا�سب  الذي 
ف، وامل�ساعف. امل�سعرّ

ف الت�سعيف يف اال�سطالح بــ »اأن يجتمع يف الكلمة  اأما ا�سطالحا فقد عررّ
مثالن من االأ�س�ل متجاوران، وال يخل� جتاورهما من اأن يك�ن بني العني والفاء 
ف بـ »اأن يزاد على احلرف حرف من جن�سه  اأو بني الالم والعني«))( وكذلك ُعررّ
ف باأنه: »ه� الذي  ف امل�سعرّ «))( كما عررّ م وا�س�درّ فيدغم االأ�سلي بالزائد كما يف قدرّ

ل(«))(. يك�ن ال�سامت الثاين يف جذره مماثال لل�سامت الثالث يف وزن )فعرّ
ويف نظرنا اأن التعريفني الثاين والثالث فيهما نق�ض وا�سح: 

 ، ، فررّ فالأول: يرى اأن الت�سعيف يك�ن بزيادة حرف، وهذا خمرج لنح�: مدرّ
واأ�سلها: مْدَدـ، فْرَر، كما اأنه خمرج لنح�: زلزل.

فه�  كذلك،  يكن  مل  اإذا  ا  اأمرّ َل(  )فعرّ �سيغة  يف  الت�سعيف  يح�سر  و�لثاين: 
خمرج لالأمثلة اأعاله كذلك.

وعليه، فالت�سعيف ه� تكرار احلرف اأو ال�س�ت من جن�ض االأول �س�اء كان 
لزيادة اأم من اأ�سل الكلمة، وقد يك�ن باالإدغام، مثل: تدثرّر، اأو غري مدغم، مثل: 
اأو من  ر= \ �َض ْف\ َف \َر\  جرجر. وقد يك�ن من املقحمات يف نح�: �سفرّ
= \ا�ْض\ َت\ َم ْر\َر\ وال يك�ن يف اأول الكلمة باأي  امللحقات يف نح�: ا�ستمررّ
حال من االأح�ال))(؛ وذلك الأن احلرف االأول يف الت�سعيف يك�ن �ساكًنا وال ميكن 
ب(؛  البدء بال�ساكن. وعم�ًما فه� »يق�م على اإطالة ال�س�ت... مثل: )كذب، كذرّ
اإذ ال فرق بني الفعلني اإالرّ يف اأن ذال االأول ق�سرية، وذال الثاين ط�يلة«)5( هذا 

ابن يعي�ض، �سرح املل�كي يف الت�سريف، �ض5).   -(
عبد اهلل الب�ستاين، ال�ايف، �ض)6).   -(

اآمنة الزغبي، من طرق التعامل مع امل�سعف يف العربية واللغات ال�سامية، �ض)6.  -(
اأ�س�اق حممد النجار، داللة الل�ا�سق الت�سريفية يف اللغة العربية، �ض 98).  -(

حممد االأنطاكي، ال�جيز يف فقه اللغة، �ض98).   -5
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من ناحية املبنى، اأما من ناحية املعنى فال بد من وج�د فرق كما �سيت�سح من خالل 
هذه الدرا�سة.

�لربط بني �لتعريفني �للغوي و�ل�سطالحي: لعلرّ داللة زيادة ال�سيء مثله 
اال�سطالحي؛  التعريف  على  ينطبق  ما  هي  بع�ض  على  بع�سه  ال�سيء  اإطباق  اأو 
اإطباق  باالإدغام؛ حيث مت  اأنها تطبق عليها  ل( تزاد عني مثل االأوىل كما  ففي )فعرّ
ف(  ال�س�تني اأو احلرفني يف حمل واحد هذا من ناحية. اأما من ناحية النطق فـ)�سعرّ

و)�ساعف( فهما نف�ساهما ما ي�جد يف امل�ؤلفات ال�سرفية والنح�ية.
�لغر�س من �لت�سعيف: الل�سان اإذا كرر �س�تًا من خمرج واحد، فهذا يك�ن 
ثقياًل عليه؛ لذلك يلجاأ اإىل الت�سديد يف غالب االأحيان، وهذا ما اأ�سار اإليه اخلليل 
بناء  من  امل�ساعف  اأبنية  من كالمها  كثري  ت�ستق يف  »والعرب  يق�ل:  اإذ  اأحمد  بن 
ل بحريف الت�سعيف...اأال ترى اأنهم يق�ل�ن: �سلرّ اللجام ي�سلرّ �سلياًل؛  الثالثي املثقرّ
لها، وقد حققتها يف ال�سل�سلة؛ وهما  فل� حكيت ذلك قلت: �سلرّل متد الالم وتثقرّ
جميًعا �س�ت اللجام، فالثقل مد، والت�ساعف ترجيع يخف فال يتمكن؛ الأنه على 
حرفني، فال يتقدر الت�سعيف للت�سريف حتى ي�ساعف، اأو يثقل فيجيء كثري منه 
كان  اإذا  وبخا�سة  الل�سان  على  ثقيل  الت�سعيف  اأن  اأي:  لك«))(  و�سفت  ما  على 
مفك�ًكا، ويخف هذا الثقل باالإدغام، ويت�سح املعنى ب�س�رة اأو�سح عند �سيب�يه 
اأخف  األ�سنتهم، واأن اختالف احلروف  يثقل على  الت�سعيف  اأن  اإذ يق�ل: »اعلم 
عليهم من اأن يك�ن من م��سع واحد...واأدغم�ا لتك�ن رفعة واحدة وكان اأخف 

على األ�سنتهم«))(.

اخلليل بن اأحمد، العني، ج)، �ض56.  -(
�سيب�يه، الكتاب، ج)، �ض7)).   -(
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و�سيلة  )الت�سديد(  االإدغام  ويك�ن  االأل�سنة،  على  يثقل  فالت�سعيف  وعليه، 
للتخفيف يف النطق؛ حيث يخرج ال�س�ت مرة واحدة من غري تكرار.

وظيفة  ه�  الذي  الكلمة  ببناء  يتعلق  ما  بها  واملعني  �ل�سرفية:  �لوظائف 
ال�سرف؛ فالت�سعيف له العديد من ال�ظائف ال�سرفية التي ي�ؤديها يف تغيري بناء 

الكلمة، ومن هذه ال�ظائف: 
�لإحلاق: ه� اإحلاق كلمة ما ب�زن كلمة اأخرى، ليُعاَمل ُمعاملَتها يف الترّ�سريف.  �أ-  
»ومعنى  بق�له:  احلاجب(  ابن  لـ)�سافية  �سرحه  يف  �سي،  الررّ العالمة  َفه  وعررّ
االإحلاق يف اال�سم والفعل: اأن تزيد حرًفا اأو حرفنْي على تركيب زيادة غري 
كيب بتلك الزيادة مْثل كلمة اأخرى  ردة يف اإفادة معًنى؛ لي�سري ذلك الرترّ مطَّ
مكانه  مثل  كٌل واحد يف  وال�سكنات،  املعيرّنة،  احلروف، وحركاتها  يف عدد 
يف املُلَحق بها، ويف ت�ساريفها ِمن املا�سي وامل�سارع واالأمر وامل�سدر وا�سم 
الفاعل وا�سم املفع�ل اإن كان امللحق به فعاًل رباعًيا. ومن الت�سغري والتك�سري 

اإن كان امللَحق به ا�سماً ُرباعياً ال ُخما�سيا«))(.
هذا، والكلمة امللحقة تاأخذ اأحكام ما اأحلقت بها من حيث اال�ستقاق وال�زن 
بدحرج،  اأحلق  حيث  �سيطرة؛  ي�سيطر  �سيطر  نح�:  فعاًل،  كان  اإذا  والت�سريف 
الت�سغري  فيعامل معاملته يف  اأما اال�سم  ت�سريفه: دحرج يدحرج دحرجة،  الذي 
والتك�سري اإن كان امللحق به رباعيًا، مثل: �سيغم ملحق بجعفر، فنق�ل يف ت�سغريه: 
�سييغم مثل جعيفر، وتك�سريه �سياغم مثل: جعافر. اأما امللحق باخلما�سي فال يعامل 
معاملته يف الت�سغري والتك�سري؛ الأن اخلما�سي املجرد يحذف خام�سه يف التك�سري 

و الت�سغري، نح�: �سفرجل �سفريج، وتك�سريه �سفارج))(.

الر�سي اال�سرتباذي، �سرح ال�سافية، ج)، �ض)5.   -(
حممد عبد اخلالق ع�سيمة، املغني يف ت�سريف االأفعال، �ض66.   -(
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واالإحلاق ن�ع من اأن�اع الزيادات التي تلحق بالكلمة؛ يق�ل املازين: »فمما 
يزاد يلحق بناء ببناء، ومنه ما يك�ن للمد، ومنه ما يلحق للمعنى...«))( ومما ي�ستعان 
بالت�سعيف  اأحلق�ه  ِرمِدد،  »وقال�ا:  �سيب�يه:  يق�ل  الت�سعيف.  االإحلاق  يف  به 
ل  لرّ من َفْعَلل. وقال�ا: ُقْعَدد فاأحلق�ه بُجنًدب وُعْن�سً بِزهلق، وِطِمررّ منه مبنزلة َفعرّ
بالت�سعيف، كما اأحلق�ا ما ذكرُت لك من بنات االأربعة«))( يف معر�ض حديثه عن 

اإحلاق الثالثي بالرباعي.
ومن االإحلاق يف االأفعال عرب الت�سعيف، ما يلي))(: 

اإحلاق الفعل الثالثي بالرباعي املجرد )دحرج( بتكرير الالم، نح�: جلبب،    -
�سملل على وزن )فعلل( مبعنى األب�سه اجللباب، واأ�سرع.

اإحلاق اقعن�س�ض مبعنى رجع وتاأخر، وا�سحنكك الليل مبعنى اأظلم بـ)احرجنم(    -
وه� من مزيد الرباعي، واالأول من الثالثي. يق�ل ابن يعي�ض: حقيقة االإحلاق 

هنا بتكرير الالم )الم الفعل( والن�ن اإمنا زيدت الإفادة املطاوعة.
غري  اأنه  )املن�سف(  يف  وذكر   ) بـ)اق�سعررّ ارتعد  اإذا  الفرخ  اك�هدرّ  اإحلاق    -

م�سه�ر))(.
ومن اأمثلة اإحلاق االأ�سماء بغريها ب�ا�سطة الت�سعيف، حيث كان بت�سعيف الم 

الفعل، وال�زن )فعلل( ما يلي: 
ياأجج  و  )علم(  مهدد  و  الغليظة(  )االأر�ض  قردد  مثل:  بـ)جعفر(،  اأحلق  ما    -

وماأجج )ا�سما اأر�ض(.

ابن جني، �سرح املن�سف للمازين، �ض)).   -(
�سيب�يه، الكتاب، ج)، �ض5)).   -(

املازين، املن�سف، ج)، �ض))-)).   -(
املرجع نف�سه، ج)، �ض89.   -(
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ما اأحلق بـ)بُْرُثن(، مثل: �ُسْرُدد )م��سع( و ُدْعُبب )اللعب(.   -
ما اأحلق بـ)ِزْبَرج(، نح�: ِدْخَلل الرجل، وِرْمَدد )كثري(.   -

عنه  يل  ما  )يقال  وُعْنَدد  �ساد(  )م�سدر  �ُس�َدد  مثل:  بـ)ُجْخَدب(،  اأحلق  ما    -
عندد اأي بد( وُقْعَدد )عاجز(.

بالت�سعيف يغري يف بناء الكلمة؛ حيث  من خالل االأمثلة يالحظ اأن االإحلاق 
تزاد الم على ال�زن االأ�سل )فعل( وهذا ه� الغالب فيه.

ل( من )فعل(  ب- �لتوليد: واملعني به ت�ليد �سيغ جديدة؛ وهذا يف نح�: )فعرّ
ال( من  ق من �سدق، و)فعرّ يف كثري من االأفعال، مثل: جنرّح من جنح، و�سدرّ
حالب؛  من  ب  وحالرّ اآكل،  من  ال  واأكرّ كاذب،  من  اب  كذرّ فنق�ل:  )فاعل( 
ال( للمبالغة قد تك�ن معدولة عن )فاعل(، ومنه: طعام  وذلك اأن �سيغة )فعرّ
�سبرّاع، اأي مبعنى م�سِبع الذي على )مفِعل( ا�سم الفاعل من )اأ�سبع())(. وهذا 

الذي اأكرث من تناوله النحاة، وه� يرجع للفهم من خالل ال�سياق.
فمن خالل ما�سبق �ساعد الت�سعيف على ت�ليد اأفعال من اأفعال اأخرى، كما 

عمل على ت�ليد �سيغ من �سيغ اأخرى.
بدل  تركيب  اأو  اأخرى،  بدل  �سيغة  ا�ستعمال  يعني  واال�ستغناء  �ل�ستغناء:  ج- 
العرب يف هذا  اآخر لغر�ض من االأغرا�ض؛ ومن ذلك ما ذكره �سيب�يه عن 
 ، ، واخ�ساررّ ال�ساأن: »وقد ي�ستغنى باأفعالرّ عن فِعل وُفَعل، وذلك نح� ازراقرّ
،...الأنه كرث فحذف�ه واالأ�سل ذلك«))( ومنه ما ذكره ابن  ، وا�س�ادرّ وا�سفاررّ
اإذا كان يف  االأح�اِل  بع�ِض  باحلرِف عن احلرِف يف  يُ�ستغنى  »قد  االأنباري: 

فا�سل �سالح ال�سامرائي، معاين االأبنية يف العربية، �ض 00) وما بعدها.   -(
�سيب�يه، الكتاب، ج)، 6).  -(
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معناه«))(، ويق�ل ال�سي�طي: »فكثرًيا ما ا�ستغتت العرب عن لفظ بلفظ«))(. و 
ي�ستغني املتكلم بامل�سعف عن غريه يف كثري من امل�ا�سع، قال �سيب�يه: »ومل 
ن�سمعهم قال�ا: فُقر كما مل يق�ل�ا: �سُدد ا�ستغن�ا بافتقر وا�ستدرّ كما ا�ستغن�ا 
،...اإلخ  ، اخفررّ ، ابي�ضرّ ـ ا�سفررّ باحمررّ عن حمر«))( ومثله: اال�ستغناء بـ: اخ�سررّ

عن: خ�سر، �سفر، بي�ض، خفر.
ولعل ال�سبب يف اال�ستغناء بامل�سعف عن غريه يرجع لتخل�سه من الثقل عن 

طريق االإدغام من ناحية، ومن ناحية اأخرى اأن امل�سعف اأق�ى من غري امل�سعف.
مقاطع  من  الكلمة  تتك�ن  االأ�سل  يف  للكلمات:  �ملقطعي  �لنظام  تغيري  د- 
بـ)�ض(  تُقابل  فال�س�امت  وال�س�ائت؛  ال�س�امت  على  تق�م  �س�تية، 
وال�س�ائت، اأي: احلركات تقابل بـ)ح(، واإذا تكرر حرف احلاء فهذا يعني اأن 
احلركة ط�يلة، واإن مل يتكرر فهي ق�سرية. وما يت�سام من هذه املقاطع ي�سكل 

النظام املقطعي للكلمة، ومقاطع اللغة العربية، هي))(:
 ، مَلْ مثل:  �ض\،  ح  \�ض  ما،  مثل:  ح\،  ح  \�ض  َت،  مثل:  ح\،  \�ض 
\�ض ح ح �ض\، مثل: قاْل عند ال�قف بال�سك�ن، \�ض ح �ض �ض\، مثل: َفْهْم 

م�سدر الفعل فِهَم حال ال�قف عليه بال�سك�ن.
وملا كان الت�سعيف يتطلب زيادة يف بناء الكلمة فمن البدهي اأن ت�ؤدي هذه 
الزيادة للتغيري يف النظام املقطعي للكلمة؛ فعلى �سبيل املثال الفعل )�سدق( عندما 
ق( فالنظام املقطعي قبل الت�سعيف ه�: �َض\ َد\ َق=  ن�سعف عينه ي�سبح )�سدرّ
ا بعد الت�سعيف في�سبح: �َض ْد\ َد\ َق\= �ض ح  �ض ح\ �ض ح\ �ض ح\. اأمرّ

ابن االأنباري، االإن�ساف، ج)، م�ساألة 68، �ض)).   -(
ال�سي�طي، االأ�سباه والنظائر، ج)، �ض60.   -(

�سيب�يه، ج)، �ض)).   -(
اإبراهيم اأني�ض، االأ�س�ات اللغ�ية، �ض)9.   -(
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�ض\ �ض ح\ �ض ح\. فبداًل من ثالثة مقاطع ق�سرية متتالية اأ�سبح املقطع االأول 
مت��سط مغلق، ومل يحدث تغيري يف بقية املقاطع. وهذا التغري يف النظام املقطعي 
الزًما،  كان  اأن  بعد  متعديًا  الفعل  ي�سبح  حيث  النح�ية؛  ال�ظيفة  يف  تغري  يتبعه 
دق زيٌد اأخاه؛ ففي املثال االأول  ويت�سح هذا من خالل ق�لك: �سدق زيٌد. و�سرّ
مفع�ل  اإىل  واحتاج  الت�سديق،  اإليه  اأ�سند  الثاين  ويف  ال�سدق،  اإليه  اأ�سند  زيد 
ق(؛  لـ)�سدرّ خمالف  )�سدق(  فمعنى  الداليل  اجلانب  ومن  )اأخاه(،  وه�  به، 

ق غريه. ق( اأي: �سدرّ فـ)�سدق( اأي: �سدق ه�، و)�سدرّ
كتب  وكل  النح�ية؛  ال�ظائف  من  عدد  للت�سعيف  �لنحوية:  �لوظائف 
النح� اإن مل يكن معظمها حت�سرها يف وظيفة واحدة، وهي: التعدية، ولكن هناك 
وظائف اأخرى بدت من خالل البحث والدرا�سة، ولكن تعد التعدية يف مقدمتها 

واأكرثها تناوال، ومن اأبرز هذه ال�ظائف ما يلي: 
بعد  مفع�لها  اإىل  متعدية  ت�سبح  الالزمة  االأفعال  من  فالعديد  �لتعدية:  �أ-  
اع: »فاإذا اأردت اأن تعدي  ت�سعيف عينها على وجه التحديد. يق�ل ابن القطرّ

ما ال يتعدى عديته...بت�سديد عني الفعل«))(.
حته، جلرّ�سته،  والت�سعيف ال يعدي الفعل الالزم فقط، مثل: فرح، جل�ض، فررّ
ا  اأمرّ ولكن يعدي املتعدي اإىل مفع�ل واحد اإىل مفع�لني، مثل: علرّمته النح�))(. 
منعه،  من  فمنهم  فيه؛  فمختلف  مفاعيل  ثالثة  اإىل  مفع�لني  اإىل  يتعدى  ما  تعدية 

ومنهم من اأجازه عند ت�سعيف عني )عِلم( املتعدي اإىل مفع�لني))(.
وهناك بع�ض االأفعال يح�سل فيها خالف ح�ل ما اإذا كان الت�سعيف ه� الذي 
(؛ حيث اختلف�ا فيه فقال البع�ض  اها اإىل املفع�ل اأو ال، وذلك مثل الفعل )�سريرّ عدرّ

ابن القطاع، كتاب االأفعال، ج)، �ض7).   -(
ابن ه�سام، مغني اللبيب، �ض679.   -(

ابن احلاجب، الكافية، ج)، �ض))).   -(
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اإن: الت�سعيف هنا للمبالغة ولي�ست للتعدية؛ الأن الفعل )�سار( متعد يف االأ�سل، 
ومنه ق�ل ال�ساعر))(: 

َي�ِسرُيَهاَفاَل َتَْزَعْن ِمن �ِسرَيٍة �أَنَت �ِسْرَتَها  َر��ٍس �ِسريًة َمْن  ُل  ــاأََوّ َف
ومنهم من جعله الزًما تارة ومتعديًا تارة اأخرى، قال ابن �سيده: »�سارْت الدابة 
�سرًيا، و�َسْرتها«))(. وقد عده ابن ه�سام الزًما؛ حيث قال: »وفيه نظر؛ الأن )�سرته( 
ته( كثري، بل قيل: اإنه ال يج�ز )�سرتُه( واإنه ورد يف البيت ت��سعا«))(. قليل و)�سريرّ

نق�ل:  الهمزة؛ حيث  ياأتي يف مقابل  الت�سعيف  اأن هذا  هذا، ومن املالحظ 
ته واأ�سحكته))(. جل�ض الرجل وجلرّ�سته واأجل�سته، و�سحك الطفل و�سحكرّ

من  اأنها  يُذكر  ما  فكثري  معنى  ولي�ست  وظيفة  اأنها  التعدية  يف  عليه  ينبرّه  ومما 
ُت  التعدية: نح�: فهمرّ ل..  الت�سعيف، ومن ذلك ق�ل ع�سيمه: »معاين فعرّ معاين 
ت�سارك  ثمانية معان،  ا�ستعمالها يف  ل يكرث  امل�ساألة«)5( وق�ل احلمالوي: »فعرّ بكًرا 
له  بد  دته«)6(. واملعنى ال  مت زيًدا، وقعرّ التعدية كق�رّ اثنني منها، وهما  الفعل يف 
من  اجلملة  تك�ن  اأن  من  بدال  تركيبية،  وظيفتها  التعدية  وهنا  وا�سحة،  داللة  من 
فعل وفاعل فقط، اأ�سبحت تتك�ن من فعل وفاعل ومفع�ل، وهذا ينطبق على بقية 

تعدية الفعل اإىل مفع�لني اأو ثالثة.
وفعل،  ا�سم،  اإىل:  الكلمة  فتق�سيم  فعل؛  اإىل  اال�سم  حت�يل  اأي  ب- �لتحويل: 
اأ�سماء  النح�ي، وهناك  الدر�ض  االأ�سا�سية يف  االهتمامات  من  كان  وحرف 
جامدة، مثل: الذهب، احلجر، وغريها، فعند �سياغة فعل يحمل معنى هذه 

ابن جني، اخل�سائ�ض، ج)، �ض)))، وابن ه�سام، مغني اللبيب، ج)، �ض)6).  -(
ابن �سيده، املخ�س�ض، ج5)، �ض)5.   -(

ابن ه�سام، مغني اللبيب، �ض679.   -(
�سيب�يه، الكتاب، ج)، �ض55، وابن يعي�ض، �سرح املف�سل، ج7، �ض65.   -(

حممد عبد اخلالق ع�سيمة، اللباب يف ت�سريف االأفعال، �ض5)-6).   -5
اأحمد احلمالوي، �سذا العرف يف فن ال�سرف، �ض)).   -6
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االأ�سماء يربز دور الت�سعيف يف حت�يل هذه االأ�سماء اإىل اأفعال، وذلك نح�: 
كاحلجر،  �سلبا  �سار  اأي  الطنُي،  ر  وحتجرّ بالذهب.  طليته  اأي  اخلامت،  بُت  ذهرّ
وقد يق�ل قائل: اإن هذا التح�يل من �ساأن ال�سرف، لكن نق�ل: اإنه من �ساأن 
اأمر  الفعلية  اجلمل  وتركيب  االأقل  على  لفاعل  يحتاج  الفعل  اإن  اإذ  النح�؛ 

نح�ي بحت.
اإك�ساب بع�ض االأدوات وظيفة العمل؛ فهناك بع�ض  �لإعمال: وذلك مبعنى  ج- 
االأدوات  من  ت�سبح  الت�سعيف  بها  يلحق  وعندما  مهملة،  تك�ن  االأدوات 
العاملة، وهذا على وجه التحديد ينطبق على )اإْن( و)اأْن( املخففتني فعند 
ه�  اإْن  مثل:  هي،  كما  اال�سمية  اجلملة  تظل  اال�سمية  اجلملة  على  دخ�لهما 
اإنرّه رجٌل، واإنرّ حممًدا قائم، في�سبح االأول  اإذا �سعفرّت، فتق�ل:  اأما  لرجٌل، 
عند  مهملة  تك�ن  )لكْن(  وكذلك  مرف�ع.  خربها  والثاين  من�س�ب  ا�سمها 

 .) التخفيف وتعمل عند ت�سعيف الن�ن منها )لكنرّ
اأكرث من  العمل يف  االأدوات خا�سية  اأك�سب هذه  الذي  فالت�سعيف هنا ه� 

معم�ل، وهذا ما ثبت من خالل اال�ستقراء.
الكلمة  داللة  يف  فاعاًل  دوًرا  ال�سريف  البناء  يلعب  �لدللية:  �لوظائف 
ال، فالبناء ال�ظيفي لل�سيغة االأوىل ا�سم فاعل، وللثانية  ال�ظيفية؛ مثل: فاعل، فعرّ
على  بناًء  اللغ�ية  داللتها  تختلف  اب(  �سررّ �سارب،  و)�سرب،  مبالغة،  �سيغة 
اختالف داللتها ال�ظيفية؛ فـ)�سرب( تدل على اأنه قام بال�سرب، ولكن يف زمن 
حالًيا  بال�سرب  يق�م  من  على  تدل  و)�سارب(  ال�سرب،  عملية  وانتهت  م�سى 
اب( كذلك تدل على من يق�م بال�سرب يف الزمن امل�ستمر،  اأو م�ستقباًل، و)�سررّ
لغة  ا يف  »فاأمرّ ال�ساأن:  الع�سكري يف هذا  اأب� هالل  ويق�ل  وتكرار.  بكرثة  ولكن 
النح�يني  من  كثري  ظن  كما  واحد  واملعنى  اللفظان  يختلف  اأن  فمحال  واحدة 
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»االأ�سل  االأل��سي:  ويق�ل  عليه،  يدل  معنى  لفظ  لكل  اإن  حيث  واللغ�يني«))(. 
ولعل  ال�سيغ«))(  باختالف  تتميز  التي  املعاين  حفظ  مالحظة  االأفاعيل  معاين  يف 
هذا االأمر قد تناوله عدد من املحدثني، ومنهم- على �سبيل املثال- فا�سل �سالح 
ال�سامرائي اإذ يق�ل: »ل� مل يختلف املعنى مل تختلف ال�سيغة؛ اإذ كل عدول من 

�سيغة اإىل اأخرى ال بد اأن ي�سحبه عدول من معنى اإىل اآخر«))(.
تك�ن على �سيغة  فالكلمة  بالزيادة،  الكلمة  بنية  فالت�سعيف يغري يف  وعليه، 
يف  تغيري  ي�سحبه  ال�سيغ  يف  والتغيري  بعده،  اأخرى  �سيغة  وعلى  الت�سعيف  قبل 
ر( جند  فاأ�سبح )ك�سرّ اإذا �سعفنا عينه  الدالالت ال�ظيفية واللغ�ية. فمثاًل )ك�سر( 
اأن البناء املقطعي لالأول: َك\ �َض\َر\= �ض ح\ �ض ح\�ض ح\ بخالف البناء 
املقطعي للثاين: َك �ْض\ �َض \َر\= �ض ح �ض\ �ض ح\�ض ح\. واالأول يدل 
بالك�سر  قام  اأنه  على  فيدل  الثاين  ا  اأمرّ واحدة،  مرة  وانتهى  بالك�سر  قام  اأنه  على 

وانتهى، لكن هذا التك�سري يف املا�سي لدرجة املبالغة فيه. 
هذا، وقد يتطلب التغيري بالت�سعيف تغيرًيا يف البناء كلًيا كما يف �سيغة املبالغة 
ال( املعدولة عن )فاعل( حيث ال يعتمد التغيري على الت�سعيف فقط؛ فالبناء  )فعرّ
َفْع\ املبالغة:  ول�سيغة  فا\عل= �ض ح ح\�ض ح �ض،  الفاعل:  املقطعي ال�سم 

َعاْل= �ض ح �ض \ �ض ح ح �ض. وهذا بال�سرورة اأن يتبعه تغري دالىل، وكما اأن 
ال�سياق يزيد من اإ�سافة دالالت ال�سيغ، وال �سيما املت�سابه يف نح�: رجل �سب�ر، 
اب(  اب؛ فـ)ركرّ اب االإبل، وبعري ركرّ وامراأة �سب�ر، ومنه يف الت�سعيف: رجل ركرّ

االأوىل تدل على الفاعل، والثانية تدل على املفع�ل.

اأب� هالل الع�سكري، الفروق اللغ�ية، �ض))-)).   -(
االأل��سي، ك�سف الطرة، �ض80-79.   -(

فا�سل �سالح ال�سامرائي، معاين االأبنية يف العربية، �ض6.   -(
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وعليه، مما �سبق ميكن ال�ق�ف على عدد من ال�ظائف الداللية للت�سعيف التي 
تبدت لنا من خالل الدرا�سة، وهي: 

يعرتيها  اأبينية  يف  واالأ�سماء  االأفعال  يف  يك�ن  وهذا  و�ملبالغة:  �لتكثري  �أ-  
ا االأفعال فقد تناولها الكثري من النحاة، ومنهم ابن فار�ض الذي  الت�سعيف، اأمرّ
عقد بابًا يف هذا ال�ساأن حتت عن�ان: )باب اأبنية االأفعال يف االأغلب االأكرث())(؛ 
ر، قترّل، قال ابن جني: »اإنهم جعل�ا  ل( بت�سعيف العني، مثل: ك�سرّ ومنها )فعرّ
وذلك  وغلرّق،  ع،  وقطرّ ر،  ك�سرّ فقال�ا:  الفعل،  تكرير  على  دلياًل  العني  تكرير 
اأنهم جعل�ا االألفاظ دليلة املعاين«))( والفعل اإذا تكرر فعله يدل على الكرثة 
واملبالغة، وهذا ما اأ�سار اإليه ابن قتيبة يف )اأدب الكاتب( وامليداين يف )نزهة 
الطرف( كذلك))(، ومنه ق�له تعاىل:چ پ  پچ))( حيث يف الفعل 
)غلرّق( داللة كرثة االإغالق من جانب، واملبالغة فيه باإحكامه من جانب ثاٍن، 
قال البغ�ي: »اأي اأطبقتها وكانت �سبعة«)5( واإذا كانت �سبعة اأب�اب فهذا يعني 
تكرار الغلق بابًا بعد باب، ويق�ل ابن عا�س�ر: »وت�سعيف غلرّقت الإفادة �سدة 
فْت  عرّ الفعل وق�ته، اأي: اأغلقت اإغالًقا حمكًما«)6(. ومن اأبنية االأ�سماء التي �سُ
ع،  ل( املعدولة عن )فاعل(، مثل: ُركرّ عينها ودلت على التكثري واملبالغة )ُفعرّ
د من: راكع و�ساجد، و�ساهد)7(،  فـ)راكع، �ساجد، راكع( تدل  د، و�ُسهرّ �ُسجرّ
مرة  لكن  امل�ستمر،  الزمن  وال�سهادة يف  وال�سج�د  بالرك�ع  يق�م  من  على 
د( فتدل على  د، �سهرّ ع، �سجرّ واحدة، كما اأنه ه� كذلك واحد فقط، اأما )ركرّ

ابن فار�ض، ال�ساحبي يف فقه اللغة، �ض70.   -(
ابن جني، اخل�سائ�ض، ج)، �ض55).   -(

ابن قتيبة، اأدب الكاتب، �ض)5). وامليداين، نزهة الطرف يف علم ال�سرف، �ض)).   -(
ي��سف: )).  -(

البغ�ي، تف�سري البغ�ي )معامل التنزيل(، ج)، �ض8)).   -5
ابن عا�س�ر، التحرير والتن�ير، ج))، �ض50).   -6

�سيب�يه، الكتاب، ج)، �ض))6.   -7
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كرثة القيام بالرك�ع، وال�سج�د وال�سهادة من جانب، وكرثة القائمني بهذه 
االأفعال من جانب، يق�ل فا�سل ال�سامرائي: »ومن الطريف اأن ي�سبه هذا البناء 
ل،  ل( يف املبالغة الدال على احلركة والتكثري، كق�لهم: ُقلرّب، وُح�رّ بناء )ُفعرّ
ل«))( وهذه ال�سرعة تك�ن ناجتة من كرثة التكرار  اأي: �سريع القلب والتح�رّ

من باب اأوىل، ومنه ق�له تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  
ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ))(. يق�ل ابن عا�س�ر: »واإيثار �سيغة امل�سارع للداللة 
ًدا، وهذا ثناء عليهم ب�سدة  ًعا �سجرّ على تكرار ذلك، اأي: تراهم كلما �سئت ركرّ
للنف�ض، وهي ال�سل�ات مفرو�سها ونافلها«))(  اإقبالهم على االأعمال املزكية 
امل�سارع،  الفعل  ولي�ض  الزمني،  اال�ستمرار  داللة  به  يعني  هنا  وامل�سارع 
برك�عها  وتكرارها  ال�سالة  من  اإكثارهم  على  وا�سحة  داللة  فيه  والكالم 

و�سج�دها. وهذه قمة املبالغة الناجتة عن كرثة التكرار، وكرثة الفاعلني. 
من  املعدولة  ال(  )ُفعرّ والتكثري  املبالغة  على  كذلك  تدل  التي  االأبنية  ومن 
اأي:  قاطع،  من  اع  وقطرّ راكب))(،  من  اب  وركرّ من جاهل،  ال  جهرّ مثل:  )فاعل(، 
اأخرى. ومما  ناحية  ناحية، ولكرثتهم من  لكرثة جهلهم، ورك�بهم، وقطعهم، من 
�سبق؛ فالت�سعيف اأ�ساف معنى زائًدا على املعنى قبله، وه� كرثة التكرار واملبالغة 

يف الفعل، اأو كرثة القائمني به ب�س�رة متكررة حتى ي�سبح و�سًفا لهم.
ر الطني، اأي �سار مثل  ب- �ل�سريورة: اأي اأنه �سار يت�سف بهذه ال�سفة، مثل: حجرّ
�ض، اأي �سار حمدودبًا  �ض ظهره، وتق�رّ احلجر يف اجلم�د وال�سالبة)5(. وق�رّ
كالق��ض. اأو قد يدل على اأنه �سار ذا �سلة به، مثل: قيرّح اجلرح. اأي �سار ذا 

فا�سل �سالح ال�سامرائي، معاين االأبنية يف العربية، �ض55).   -(
الفتح: 9).   -(

ابن عا�س�ر، التحرير والتن�ير، ج7)، �ض05).   -(
�سيب�يه، الكتاب، ج)، �ض))6.   -(

امليداين، نزهة الطرف يف علم ال�سرف، �ض5).   -5
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ا- ت�سيري املفع�ل على ما ه� عليه، ومنه: �سبحان الذي  قيح))(. ومنه - اأي�سً
اأنك  مبعنى  يك�ن  وقد  الب�سرة))(.  ر  وب�سرّ الك�فة،  ف  وك�رّ االأ�س�اء،  اأ  �س�رّ
اأي  فالنًا،  كت  فرًحا، و�سحرّ اأي �سريته  الطفل،  حت  فررّ مثل:  َت،  الذي �سريرّ
اأي:  چ))(  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   چ  تعاىل:  ق�له  جعلته ي�سحك. ومنه 

اإذا �سريته ب�سًرا بعد ما كان طيًنا.
ومن املالحظ اأن ال�سريورة غالًبا ما تك�ن بت�سعيف العني، وهذا وا�سح من 

خالل ما مت ال�ق�ف عليه من االأمثلة.
رت  �ل�سلب و�لإز�لة: وذلك مبعنى �سلب �سيء اأو اإزالته عن املفع�ل، مثل: ق�سرّ ج- 
يُت عني فالن، مبعنى اأنك اأزلت عنها  الربتقالة، اأي اأزلت عنها ق�سرتها، وقذرّ
دت البعري، اأي: اأزلت قراده، وجلرّدته اأزلت جلده))(. ومنه ق�له  القذى، وقررّ
تعاىل: چ ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  چ)5( اأي: يزيلها عن الكتاب، 
ر اليمني، اأي: متح�ه)6( وكذلك ق�له  ر عنا: اأزل عنا، ومنها: الكفارة تكفرّ وكفرّ
النتيجة  وكانت  واأزالها،  اأي: حماها  چ)7(  تعاىل:چ   ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ    

)اأ�سلح بالهم(.
كذلك يالحظ اأن هذا املعنى يك�ن من خالل ت�سعيف العني من )فعل( حيث 
ر، يتطلب تكرار  ل(. ويف هذا داللة على كرثة القيام بالفعل، فمثاًل: ق�سرّ ت�سبح )فعرّ

الفعل حتى ينتهي من التق�سري.

الر�سي اال�سرتباذي، �سرح ال�سافية، ج)، �ض95.   -(
اأ�س�اق حممد النجار، داللة الل�ا�سق الت�سريفية يف العربية، �ض5)).  -(

احلجر: 9).   -(
عبد القاهر اجلرجاين، املفتاح يف ال�سرف، �ض9). وحممد عبد اخلالق ع�سيمة، اللباب من ت�سريف   -(

االأفعال، �ض6). 
اآل عمران: )9).   -5

االأل��سي، روح املعاين، ج)، �ض75).   -6
حممد: ).   -7
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�لخت�سار: الت�سعيف يف كثري من ال�سيغ ي�ؤدي اإىل اخت�سار الكالم؛ فبداًل  د- 
فة،  الكلمات تك�ن عن طريق كلمة م�سعرّ العبارة من عدد من  اأن تك�ن  من 
وا«))( اأي:  ومن ذلك: كربرّ يف ق�له �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإذا كربرّ االإمام فكربرّ
اإذا قال: اهلل اأكرب فق�ل�ا مثله: اهلل اأكرب. ومنه: �سبرّح، وهلرّل؛ اأي: قال �سبحان 
چ))(،  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ   چ  اإال اهلل، ومنه ق�له تعاىل:  اإله  اهلل، ال 
اأي: ت�سبحه اخلالئق، اأي ينزه�نه، وال تخفى هنا داللة الكرثة �س�اء يف الفعل 
اأو الفاعل، يق�ل ابن كثري: »اأي من جميع املخل�قات ناطقها وجامدها«))(، 
ومما ي�ؤكد االإكثار من الفعل ق�ل الفخر الرازي: »فقال يف اأول هذه ال�س�رة 
فاإفادة  الت�سبيح يف زماين احلا�سر وامل�ستقبل«))(.  ليدل على  امل�ستقبل  بلفظ 
االخت�سار ال تخل� من اإفادة الكرثة والتكرار؛ فاالخت�سار هنا اخت�سار كرثة 

ا التكرار فيقع يف فعل ال�سيء وحدوثه.  الكلمات يف كلمة واحدة، اأمرّ
ر يف:  ل(: كفرّ ال(؛ ومن )فعرّ ل( و )فعرّ ل( و)ُفعرّ هـ- �لن�سبة: وهذا يف �سيغة )فعرّ
ل الرجل اأخاه:  ر م�سلًما فقد كفر«)5( مبعنى ن�سبه للكفر ورماه به، وجهرّ »من كفرّ
كق�لك:  ن�سب  لت  فعرّ »ويك�ن  فار�ض:  ابن  يق�ل  اإليه،  ون�سبه  باجلهل  رماه 

عته، وظلرّمته ن�سبته لل�سجاعة والظلم«)6(. �سجرّ
ق فالن، اأي: رمي  وقد تاأتي ال�سيغة بالبناء للمجه�ل لغر�ض بالغي، مثل: ُف�سرّ

ل، وغريها. ر، وُجهرّ بالف�سق ون�سب اإليه، وكذلك ُكفرّ
ل( امل�سعفة العني اأنها  ل( و)ُفعرّ ومما يالحظ على الن�سبة ب�ا�سطة �سيغتي )فعرّ

اأحمد بن حنبل، امل�سند، ج)، �ض8)).   -(
اجلمعة: ).  -(

ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، ج))، �ض)55.   -(
الفخر الرازي، التف�سري الكبري، ج0)، �ض).   -(

عبد املنعم م�سطفى، ق�اعد يف التكفري، �ض)0).   -5
ابن فار�ض، ال�ساحبي يف فقه اللغة، �ض69).   -6
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ال(  ا )فعرّ تك�ن يف اخللق وال�سجايا اأو ما له عالقة بها كما ه� ظاهر من االأمثلة. اأمرّ
اأي: من  اد، خيرّاط،  بررّ اد،  اأو حرفة، مثل: حدرّ الن�سبة ملهنة  فهي غالًبا ما تدل على 

ميتهن احلدادة، الربادة، اخلياطة، وهي طريقة يف الن�سب بغري ياء الن�سب))(.
يته، مبعنى:  رته، �سقرّ عته، غفرّ �لدعاء للمفعول �أو عليه: وذلك يف نح�: جدرّ و- 
جدًعا لك، غفًرا لك، و�سقًيا لك.))( وهذه الداللة نادرة اال�ستعمال، واالأكرث 
ه� الدعاء مبا�سرة؛ وال�سبب يف ذلك اأنها قد ت�ؤدي اإىل اللب�ض؛ فاإذا قلت: 
يلعب  ال�سياق  له؟ ولكن  العقر  ن�سبة  اأم على  الدعاء  تدل على  رته، فهل  عقرّ

دوًرا وا�سًحا يف التفريق بني هذه الدالالت.
ويبدو كذلك اأن ا�ستخدام امل�سدر اأو�سح ا�ستعمااًل لذلك مل يكرث ا�ستخدام 
الت�سعيف بكرثة للداللة على الدعاء، ومن ا�ستخدام امل�سدر يف ذلك ق�ل النابغة 

الذبياين))(: 
ْئُت ُنْعَمى على �لِهْجر�ِن عاِتبًة �ِرىُنبِّ �ُسْقَيا وُرْعَيا ِلَذ�َك �لعاِتِب �لزَّ

واالأ�سل فيهما: ا�سق يا رب، وارع يارب))(.
�لت�ساد: والت�ساد اأن يك�ن للكلمة معنيان مت�سادان، وقد ياأتي هذا الت�ساد  ز- 
احلديث،  منرّيت  ل(:  )فعرّ �سيغة  يف  ومنه  ال�سيغ،  بع�ض  يف  الت�سعيف  بعد 
مبعنى نقلته على جهة االإف�ساد واالإ�سالح)5(، واالأ�سل )منا( مبعنى زاد. ومنه 
ل  )حلرّق( مبعنى �سفل وعال، تق�ل العرب: »قد حلرّق ماء الركيرّة«)6( اأي: ت�سفرّ

اأحمد احلمالوي، �سذا العرف يف فن ال�سرف، �ض8)).   -(
اأب� حيان االأندل�سي، املبدع يف الت�سريف، �ض))).  -(

النابغة الذبياين، دي�انه، �ض9).   -(
عبا�ض ح�سن، النح� ال�ايف، ج)، �ض5)5.   -(

ابن قتيبة، اأدب الكاتب، �ض55).  -5
ابن االأنباري، االأ�سداد، �ض))).   -6
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ة))(: ونزل، وحلرّق الطائر يف اله�اء اإذا ارتفع وعال))(، ومنه ق�ل ذي الرمرّ
كاأنَّها و�لّثَيَّا  �ْعِت�سافًا  ُق َوَرْدُت  حُمَلِّ ماٍء  �بُن  �أْ�ِس  �لرَّ ِة  ِقمَّ على 

اأي: مرتفع يف اجل�.
ل( م�ساًدا لـ)اأفعل(، ومنه ق�له تعاىل:چ ڌ  ڌ    ڎ  ڎ     ڈ   ڈژ   وقد تاأتي )فعرّ
رنا فيها، يق�سدون  ژ  ڑ    ڑ  ک      ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  چ))( اأي: ق�سرّ
ط يف االأمر اإذا تهاون. اأما )اأفرط( فجاوز  طاعة اهلل تعاىل، اأو اأ�سعنا، ويقال: فررّ
و�سيرّعه  فيه،  ر  ق�سرّ اأي:  فرًطا،  يفرط  االأمر  يف  »فرط  منظ�ر:  ابن  يق�ل  احلد))(، 
حتى فات، وكذلك التفريط، واالإفراط الزيادة على ما اأمرت«)5( ولعل النق�سان 
ه� االأ�سل والتجاوز فرع عليه، قال ابن فار�ض: »)فرط( الفاء والراء والطاء اأ�سل 
�سحيح يدل على اإزالة �سيء من مكانه وتنحيته عنه...فهذا ه� االأ�سل، ثم يقال 

اأفرط: اإذا جتاوز احلد يف االأمر«)6(.
ل( بزيادة التاء، مثل: حتنرّث الرجل، مبعنى: اأتى  ل( اأي )فعرّ ويف �سيغة )تفعرّ
احلنث اأو جتنبه، واالأ�سل حنث: اإذا رجع يف اليمني، واإمنا اكت�سبت هذا الت�ساد 
بعد الت�سعيف. ومثله: تاأثرّم اإذا اأتى االإثم اأو جتنبه)7(، واالأ�سل: اأثم اإذا اأتاه، واإمنا 

املعنى االآخر مكت�سب بعد الت�سعيف.
، اأي: اإذا �سقط م�سطجًعا،  ( بت�سعيف الالم، مثل: اجلعبرّ ويف �سيغة )افعللرّ

املرجع ال�سابق، �ض ))).   -(
ذو الرمة، دي�انه، �ض)8). وابن االأنباري، االأ�سداد، �ض))).  -(

االأنعام: )).  -(
ج7،  والتن�ير،  التحرير  عا�س�ر،  وابن  �ض9)).  ج)،  التنزيل(،  )معامل  البغ�ي  تف�سري  البغ�ي،   -(

�ض9)). 
ابن منظ�ر، ل�سان العرب، ج7، �ض6))-7))، مادة )فرط(.   -5

ابن فار�ض، مقايي�ض اللغة، ج)، �ض)9)، مادة )فرط(.   -6
ابن االأنباري، االأ�سداد، �ض80).   -7
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اأو م�سى يف ال�سري،))( وجلعب قبل الت�سعيف مبعنى ا�ستدَّ �سره))( واإمنا اكت�سبت 
املعنيني املت�سادين بعد الت�سعيف.

وكل هذه ال�سيغ فعلية، وقد ياأتي كذلك يف ال�سيغ اال�سمية، كما يف �سيغة 
قبل  والعني  اجلديد))(،  ومبعنى  القدمي،  البايل  اخللق  مبعنى:  عنينِّ  مثل:  ل(،  )فعنِّ
ر، اأي: الغالم ال�سديد  ل( مثل: ِحَزورّ الت�سعيف: الب�سر، والذات))(. ومنها )ِفع�َّ

الق�ي، والرجل ال�سعيف و)حزور( قبل الت�سعيف باملعنى االأول فقط)5(.
�لظرفية: وذلك باأن تدل ال�سيغة بعد دخ�ل الت�سعيف عليها على زمان اأو  ح- 
ى، وغلرّ�ض، اأي: جاء  ل(، نح�: �سبرّح، م�سرّ مكان اأو جهة، وهذا يف �سيغة )فعرّ

�سباًحا وم�ساًء وغل�ًسا، للزمان)6(.
كانت الزمة  �س�اء  االأ�سماء،  االأفعال دون  يتاأتي يف  املعنى  �ملطاوعة: وهذا  ط- 
املطاوعة  اأن  يعني  ق، وهذا  فتمزرّ نح�: جلرّ�سته فجل�ض، ومزقرّته  متعدية،  اأو 
لي�ست وظيفة �سرفية اأو نح�ية؛ اإمنا معنى يكت�سب ببع�ض الزوائد التي منها 
باأن يفعل  اإما  فتبلغه،  اأمًرا  ال�سيء  تريد من  »اأن  تعني:  الت�سعيف، واملطاوعة 
الفاعل  حال  مثل  اإىل  ي�سري  اأن  واإما  الفعل،  منه  ي�سح  مما  كان  اإذا  تريده  ما 
الذي ي�سح منه الفعل اإذا كان مما ال ي�سح منه الفعل«)7(. وهذا يعني اأنها: تاأثري 
ينبني عليه قب�ل االأثر بني فعلني االأول م�ؤثر والثاين متاأثر، نح�: اأمرته فائتمر. 

وال�سيغ التي تكت�سب معنى املطاوعة بالت�سعيف متعددة، وهي: 

املرجع ال�سابق، �ض))).  -(
الزبيدي، تاج العرو�ض، ج)، �ض77). مادة )جلعب(.   -(

ابن االأنباري، االأ�سداد، �ض)9)-)9).   -(
ابن منظ�ر، ل�سان العرب، ج))، �ض6))، مادة )عني(.   -(

ال�سج�ستاين، االأ�سداد، �ض)0).   -5
حممد عبد اخلالق ع�سيمة، اللباب من ت�سريف االأفعال، �ض6).   -6

املازين، املن�سف، ج)، �ض)7.   -7
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. ح، وبيرّنته فتبنيرّ حته الريح فت�س�رّ ل: ومن اأمثلتها: �س�رّ فعرّ   -
ب، وقد اأ�سار اإليه �سيب�يه بق�له: »ونظري  بته فتهذرّ ل: مثل: علرّمته فتعلرّم، هذرّ تفعرّ   -

ل«))(. لته فتفعرّ هذا...فعرّ
، ومنه: اأخ�سَل فالن حليته فاخ�سلرّت، اأي: ابتلت))(. : مثل: اأخ�سلرّ اأفعلرّ   -

.)(( رته فا�سفاررّ ، و�سفرّ : مثل: بيرّ�سته فابيا�ضرّ افعالرّ   -
. ، وطماأنته فاطماأنرّ : مثل: ق�سعرته فاق�سعررّ افعللرّ   -

افع�عل: مثل: اأفعمت البيت برائحة الع�د فافع�عم، واأخ�سلرّه فاخ�س��سل))(.   -
معنى  اكت�سبت  اإمنا  ال�سيغ  هذه  على  جاءت  التي  االأفعال  كل  اأن  ويالحظ 
هذب،  علم،  بني،  �س�ح،  الت�سعيف:  قبل  فاأ�سلها  الت�سعيف،  بعد  املطاوعة 

خ�سل، بيُ�ض، �سُفر، ق�سعر، طماأن، فعم، خ�سل، على الرتتيب.
ع)5(،  ومنه: تكربرّ يف ق�له تعاىل:  �لتكّلف و�لطلب: كما يف: حتلرّم، وت�سجرّ ي-  
»التكربرّ  عا�س�ر:  ابن  قال  چ)6(  چ   چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ 

هذه  وكل  التكلرّف«)7(  على  الدالة  ال�سيغة  له  �سيغ  وقد  بالكرب.  االت�ساف 
ل(، فبجانب الت�سعيف زيدت التاء، ويف االأ�سل:  االأفعال على �سيغة )تفعرّ
حلم، �سجع، كرب؛ واإمنا اكت�سبت معنى التكليف بعد الت�سعيف؛ حيث اإنها 

بزيادة التاء فقط تدل على امل�سارع.

�سيب�يه، الكتاب، ج)، �ض66.   -(
الفريوزبادي، القام��ض املحيط، مادة )خ�سل(، �ض)99.   -(

العيني، �سرح املراح يف الت�سريف، �ض7).   -(
اخلليل بن اأحمد، العني، ج)، مادة )فعم(، �ض)6.   -(

ابن فار�ض، ال�ساحبي يف فقه اللغة، �ض69).   -5
االأعراف: 6)).   -6

ابن عا�س�ر، التحرير والتن�ير، ج0)، �ض05).   -7
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ل( يف ق�له  د يده، اأي: اتخذها و�سادة))(، ومنه: )ت�كرّ �لتخاذ، مثل: ت��سرّ ك- 
تعاىل: چ ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  چ))( اأي: اتخذته وكياًل. قال 
اأمري«))(. وهذا يف�سره )فاتخذه وكيال( يف  الطربي: »وعليه اعتمادي يف 
عا�س�ر:  ابن  قال  ژچَّ))(  ژ   ڈ   ڈ      ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   تعاىل:چ  ق�له 
يف  ذلك  كان  ه�  اإال  اإله  ال  ك�نه  عن  م�سبًبا  وكياًل  باتخاذه  كان  واإذا  »ق�له 
ق�ة النهي عن وكيل غريه، اإذ لي�ض باأهل التخاذه وكياًل«)5( وهي يف االأ�سل: 
ل(  )تفعرّ �سيغة  على  جاءت  عندما  املعنى  هذا  اكت�سبت  واإمنا  وكل؛  و�سد، 

املزيدة بالتاء والت�سعيف. 
هذا، وال�ظائف الداللية للت�سعيف متعددة، وهذا يرجع لال�ستعمال اللغ�ي 
وت�ليد االألفاظ واملعاين ولكن ما ذكر ه� اأبرزها، وقد تك�ن هناك وظائف اأخرى 

غري التي ُذكرْت.
الداللية، كما ه�  ال�ظائف  يك�سبها عدًدا من  ما  الت�سعيف يف �سيغة  ولعل 
مالحظ من خالل الدرا�سة، ولكن ال�سياق يلعب دوًرا مهما يف التفريق بني هذه 
الت�سعيف من  بق�لها: »وال�سقة  النجار  اأ�س�اق حممد  تعنيه  الدالالت، وهذا ما 
هذه  بني  التفريق  ميكن  ال  اإذ  متعددة؛  معن�ية  دالالت  اإىل  ت�سري  التي  الل�ا�سق 

املعاين اإالرّ ب�ا�سطة ال�سياق«)6(.

حممد عبد اخلالق ع�سيمة، اللباب من ت�سريف االأفعال، �ض6).   -(
ه�د: 88.   -(

الطربي، جامع البيان، مج7، �ض)0).   -(
املزمل: 9.   -(

ابن عا�س�ر، التحرير والتن�ير، ج)، �ض67).   -5
اأ�س�اق حممد النجار، داللة الل�ا�سق الت�سريفية يف اللغة العربية، �ض6)).   -6
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خ�متة

ال�سل�ات  واأمت  الدرا�سة،  هذه  اإمتام  على  للحمد  امل�ستحق  اهلل  حمد  بعد 
والت�سليم على اأف�سل اخللق اأجمعني، وعلى اآله و�سحبه، ومن تبعهم باإح�سان اإىل 

ي�م الدين، ن�سرد ما ت��سلْت اإليه الدرا�سة من نتائج، وهي: 
الت�سعيف الذي ي�ؤدي وظائف ه� ما ينتج عن الزيادة، ولي�ض ما يك�ن من  -

اأ�سل الكلمة، والغر�ض منه ه� الق�سد اإىل اخلفة يف النطق.
وتغيري  - اال�ستغناء،  الت�ليد،  االإحلاق،  املعني:  للت�سعيف  ال�سرفية  ال�ظائف 

النظام املقطعي للكلمات.
يقع االإحلاق يف االأفعال واالأ�سماء؛ وذلك الإحلاق كلمات باأخرى؛ حيث تاأخذ  -

الكلمة امللحقة االأحكام ال�سرفية لالأوىل.
الت�ليد يعني ت�ليد اأفعال اأو �سيغ من اأفعال اأو �سيغ اأخرى مما ي�ؤدي اإىل كرثة  -

االأفعال وال�سيغ يف العربية، وبالتايل تعدد املعاين والدالالت.
ال�سبب يف اال�ستغناء بامل�سعف عن غريه يرجع لتخل�سه من الثقل عن طريق  -

االإدغام من ناحية، ومن ناحية اأن امل�سعف اأق�ى من غري امل�سعف.
يتغري الن�سيج املقطعي للكلمات بعد دخ�ل الت�سعيف عليها؛ فتختلف اأبنيتها  -

التي قبل الت�سعيف عن التي بعده.
من اأبرز ال�ظائف النح�ية للت�سعيف: التعدية، التح�يل، واالإعمال. -
التعدية لي�ست معنى من املعاين كما اأ�سار اإليها بع�ض النح�يني؛ واإمنا وظيفة  -

تتعلق برتكيب اجلملة باإ�سافة مفع�ل به اأو اأكرث لها.
حت�يل اال�سم اإىل فعل يت�سمن وظيفة نح�ية؛ اإذ اإن هذا التح�يل يجعل الفعل  -

يتطلب فاعاًل، ومفع�اًل به اإذا كان من االأفعال املتعدية.
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من ال�ظائف النح�ية اإعمال بع�ض االأدوات بعد اإهمالها قبل دخ�ل الت�سعيف  -
عليها. 

واملبالغة،  - التكثري  اأبرزها:  ومن  للت�سعيف،  الداللية  ال�ظائف  تتعدد 
ال�سريورة، ال�سلب واالإزالة، االخت�سار، الن�سبة، الدعاء للمفع�ل اأو عليه، 

الت�ساد، الظرفية، املطاوعة، التكلف والطلب، واالتخاذ.
اأو  - البناء  ي�ؤدي  قد  ولكن  عليها،  تدل  واأبنية  �سيغ  الدالالت  هذه  من  لكل 

لل�سياق  يرجع  الدالت  هذه  بني  والتفريق  وداللة،  معنى  من  اأكرث  ال�سيغة 
الذي تقع فيه هذه االأبنية وال�سيغ.
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Arabiya), Dar Al Hadith, Cairo.



(6

AWUJ - Issue (58) - December 2019جملة ج�معة الو�سل - العدد )58( - دي�سمرب 2019

 z Muhammad ibn Yūsuf bin ‘Alī ibn Yūsuf ibn Hayyān, al-Mubdi' fī al-tasrīf, Ed. 
Abdul Hamid Sayed Talab, Dar Al Urooba library, Kuwait, 1402AH-1994AD.

 z Al-Khalīl ibn Ahmad Al-Farāhīdī, Kitab al-’Ayn, Ed. Mahdi Al Makhzoumi & 
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 z Al-Aini, Badar Al-Din Mahmoud bin Ahmed, Sharah Al-Marah fi Al- Tassrif, Ed. 
Abdul Satar Jawad, Al-Mokhtar foundation, Cairo, Vol.1 1428 AH- 2007 AD.
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 z Mohammed A. Adhimah, Al-Moghni fi Tasrif Al-Af’al, Dar Al Hadith, Cario, 
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 z Abo Hilal Al Askari, Al-Hassan bin Abdullah bin Sahl bin Saeed bin Yahya, Al-
Forooq Al- Lughwayah, Al-qouds library, 1353AH. 

 z Ibn Ya’esh, Mawafaq, Sharh Al-Mofasal, the world of books, Beirut.
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